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In temeiul scrisorii Ministerului Educaţiei, Culturii si Cercetării al
Republicii Moldova nr. 03/1 -09/3291, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport
vă informează despre aprobarea Planului măsurilor pentru combaterea şi
prevenirea pestei porcine africane (Dispoziţia nr. 1 din 21.09.2018 a Comisiei
pentru Situaţii Exepţionale a Republicii Moldova), în scopul eficientizării
măsurilor de profilaxie, combatere şi eradicare a acestei maladii, asigurarea
securităţii economice a tării.
In corespundere cu punctul 25 al Planului prenotat, DGETS solicită
instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general organizarea la orele de
Dezvoltare personală, modulul „Educaţie pentru sănătate” a discuţiilor cu elevii
despre pericolul pestei porcine africane; termen de realizare 0 1 - 0 5 octombrie
2018.
Anexă: suport informaţional „Prevenirea pestei porcine”.
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Pesta porcină africană.
Pesta porcină africană este boală gravă produsă de virus, care afectează porcii dom estici şi porcii
m istreţi şi este letală la aceste anim ale. Transm iterea de la un anim al la altul se face direct sau cu
excreţii de la anim alele infectate ori prin interm ediul căpuşelor. Sursele de virus sunt sângele,
ţesuturile, excreţiile anim alelor bolnave şi m oarte, anim alele purtătoare şi căpuşele.
Factorul um an are im portanţă în transm iterea bolii.
Până în prezent nu a fost descoperit un vaccin m enit sa com bată acest virus. PPA are potenţial de
răspândire foarte rapid, cu consecinţe grave asupra statutului socio-econom ic si are o im portanta
m ajora in com erţul internaţional cu anim ale si produse de origine anim ala.
Virusul este endem ic pentru anim alele sălbatice din A frica .
Prim ele cazuri de pestă porcină africană în R epublica M oldova au fost confirm ate în septem brie 2016
în raionul Donduşeni (la C ernoleuca şi M osana). lângă frontiera cu U craina; până la 21.08.2018 au
fost înregistrate în total 20 focare ale bolii (16 la porcii dom estici şi 4 la m istreţi), dintre care 2 focare
în 2016, 8 focare în 2017, 10 focare în 2018. în zonele infectate, controlul se face prin sacrificarea
tuturor porcilor şi distrugerea cadavrelor şi a gunoiului, curăţarea si dezinfectarea zonei contam inate si
controlul circulaţiei porcilor, precum si cercetarea epidem iologica (urm ărirea surselor si posibila
răspândire a infecţiei).
PPA nu se transm ite la om
Pesta porcina africana, care se m anifesta in prezent in Europa de Est, inclusiv in tara noastră, nu
reprezintă un pericol pentru sănătatea um ană.
A gentul patogen al P P A nu poate fi transm is la om , astfel ca nu exista niciun risc pentru
sănătate in cazul celor care intra in contact direct cu anim alele bolnave sau care consum a
alim ente produse din carne provenita de la porci dom estici sau m istreţi infectaţi.
Pesta porcină africană, num ită şi febra porcină africană sau boala lui M ontgom ery, este o boală
virală hem oragică febrilă extrem de contagioasă şi foarte severă a porcilor dom estici şi m istreţilor,
cauzată de un virus A D N dublu catenar din fam ilia asfarviride care se propagă foarte rapid în
populaţia porcină prin contact direct sau indirect.
Boala se prezintă sub m ai m ulte form e clinice: supraacută, acută, subacută, cronică, subclinică.
Form a supraacută este rar întâlnită şi se m anifestă prin hiperterm ie (40,5-42,2°C ) fără alte simptome,
boala sub această form ă durează 1-2 zile şi sfârşitul este întotdeauna m ortal. Form a acută este cel mai
des întâlnită şi se m anifestă prin febră, anorexie, hem oragii cutanate şi digestive, ditresă respiratorie;
m oartea porcilor survine în aproape toate cazurile după o săptăm ână de boală. Un sem n caracteristic al
pestei porcine africane este cianoza pielii la extrem ităţi (urechi, coadă, m em bre) şi pe abdomen. în
form a mai m oderată, subacută, boala durează 5-30 de zile, m oartea survine la 15-45 de zile, în 30-70%
din cazuri.
Form a cronică se întâlneşte în ţările în care boala evoluează de m ult tim p, porcii pot prezenta pusee
hiperterm ice la intervale neregulate, slăbire până la caşexie, artrite, tendinite, cecitate, necroze
cutanate, mai ales în regiunea capului şi gâtului, boala durează câteva săptăm âni şi chiar luni, cele mai
multe anim ale m or în cele din urm ă prin epuizare, în urm a leziunilor pulm onare şi digestive.
Form a subclinică se înregistrează în ţările în care boala evoluează de m ult tim p; porcii, cu toate că
conţin virusul în organism , nu m anifestă nici un semn clinic, com portându-se ca anim ale perfect
sănătoase, însă ele sunt purtătoare şi excretoare de virus, având un rol im portant în m enţinerea şi
difuzarea virusului. N u există un tratam ent sau vaccin specific.
In absenţa unui vaccin eficient, singura m odalitate de a opri răspândirea virusului în rândul
porcinelor este sacrificarea tuturor porcilor din regiunile infectate şi instituirea carantinei.
Pentru a limita răspândirea bolii, se interzice im portul de cam e de porc şi de m istreţ din ţările
infectate. Pesta porcină africană nu afectează oam enii, neexistând nici cel mai m ic risc de îm bolnăvire
pentru oam eni, însă este o epidem ie de tem ut a porcilor care antrenează pierderi econom ice însem nate
şi are un im pact uriaş la nivel social şi m ediatic

